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Анотація.
У статті автор обґрунтовує поняття компетентності в працях Дж. Равена та поставлені ним за-

дачі для освіти: навчити учителя по-новому побачити можливості кожної дитини, використовуючи нові 
підходи до навчання. Метою освіти виставити розвиток особистості учня. Методи навчання та фор-
мування компетентностей учня мають відповідати його схильностям та інтересам, необхідно тісне 
співробітництво з сім’ям учнів. Головну роль у формуванні компетентностей відведено розвивальному 
середовищу. Розглянуто результати наукового експерименту в школах України, у результаті якого було 
отримано відомості про наявність умов для розвитку особистості учня в навчальному закладі та в сім’ї. 
Читачам запропоновано ознайомитися з аналізом факторів, які перешкоджають створенню розвиваль-
ного середовища.
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Постійно змінюється світ, а разом з ним і людина, що призводить до необхідності змін 
в оточуючому середовищі. Система цінностей проходить із часом ревізію, але головним для 
людини була і залишається самореалізація в суспільстві, як би воно не трансформувалося. На 
цьому тлі важливим є професійне самовизначення людини, що починається зі школи, з компе-
тентнісного підходу, який використовують в освітньому процесі та базується на напрацюваннях 
видатних учених. Так, Дж. Равен є одним із них, він досліджує як теорією, так і практикою у 
сфері компетентності, має власний погляд на її природу та розвиток: «Природа компетентності 
така, що може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто за умови гли-
бокої особистісної зацікавленості в певному виді діяльності – будь-то вирощування рідкісних 
квітів на дачній ділянці чи дослідження чітко визначеної теми в області фізики» [1, с. 61].

Компетентнісний підхід в освіті потребує відповідних організаційно-педагогічних умов, 
спеціальної підготовки вчителів: оволодіння здатністю розуміння життєвих цінностей учнів, 
їхніх цілей і мотивів, уміння визначати та підтримувати внутрішню ініціативу, бажання до-
помагати їм у формуванні впевненості у власних досягненнях, прагнення навчити займати 
активну позицію в суспільстві. Необхідною умовою є створення розвивального середовища 
закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО), що вимагає перегляду методів освітніх технологій 
та співвіднесення їх з новими підходами в освіті. Відсутність таких умов є проблемою, яка 
потребує вивчення, аналізу та розв’язання.

Метою статті є аналіз природи компетентності (згідно з Дж. Равеном), співвіднесення 
сформульованих ним вимог до компетентнісного підходу отримання освітніх послуг з реаль-
ними результатами наших досліджень у сучасних школах. Наша задача полягає в тому, щоб: 
виявити відсутні та необхідні для розвитку учня елементи і ланки в освітньому середовищі та 
сім’ї; оцінити реальні можливості учасників освітнього процесу в отриманні компетентнос-
тей учнями, визначити вплив сімейного виховання на самооцінювання учнів і впевненість у 
собі; здійснити аналіз та запропонувати шляхи подолання існуючих перешкод.

Для правильного самовизначення важливою є ініціатива учня, а не бажання батьків, не 
момент, що історично склався, коли прийшов час обирати, не бажання продовжити навчання 
в тому самому закладі вищої освіти (ЗВО), що й друзі, а власна ініціатива.
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«Ініціатива… має внутрішню мотивацію. Будь-яку дію, яку людина виконує за інструк-
цією ззовні, немає сенсу описувати як «ініціативу» – пише Джон Равен у своїй праці «Компе-
тентність у сучасному суспільстві» [2, с. 151].

Якщо дотримуватися логіки Дж. Равена (а з нею важко не погодитися), то учню бажано 
допомогти розвивати ініціативу за власним бажанням. Він має провести багато часу в розду-
мах про те, як наблизитися до успіху. Він буде діяти, передбачаючи власні зусилля і перепони, 
що зустріне на шляху та здолає. Він забажає знайти людей, які підтримають його ініціативу і, 
зрештою, він зможе створити власну базу спеціальних знань, відмінних від загальних тради-
ційних, базу вмінь і методів, що допоможуть йому досягти успіху в професійному самовизна-
ченні та будуванні власного професійного майбутнього.

Для прояву ініціативи має бути наявна важлива для учня ціль. Ціль може полягати в 
отриманні конкретних знань, оволодінні навичками, зокрема: отримати певні знання з фізи-
ки та математики для оволодіння професією конструктора авіабудування; вивчати суміжні з 
цією професією науки; вивчати елементи майбутньої професійної діяльності; ознайомитися 
з професійними обов’язками; готуватися до режиму майбутнього отримання освітніх послуг  
та діяльності за професією або шукати шляхи ознайомлення з реальною діяльністю у кон-
кретній сфері; з’ясувати суміжні з обраною майбутньою професією.

Ціль може полягати у виробленні нового типу поведінки для ефективного використання 
власного часу для вивчення особистої працездатності, побудови графіку індивідуальної ак-
тивності, а також для продуктивного визначення у професійному плані. Зміна типу поведінки 
може стосуватися комунікативних умінь, прагнення стати справжнім професіоналом, вивчати 
навички спілкування, винайти способи отримання корисних і цікавих знань у процесі адапта-
ції до середовища, що цікавить.

«…Перед тим, як починати оцінювати здатності людини, необхідно спочатку пізнати її 
цінності або наміри, тому що більш значущі здатності виявляються лише у зв’язку зі важли-
вими цілями» [2, с. 152].

У світлі цієї концепції втрачає смисл діагностика окремих якостей особистості, а також 
окремо когнітивних, емоційних і вольових компонентів діяльності.

У зв’язку з тим, що здібності неможливо визначити незалежно від цінностей, запропо-
новано двоетапний процес діагностики: по-перше, оцінити цінності учня, по-друге, вивчати 
його здібності з метою досягнення значущих цілей у певному виді діяльності. 

Спостереження підтверджують, що учні майже не мають уявлення про власні інтереси 
та цінності, часто їхні інтереси – це інтереси соціальної групи, членами якої вони є. Такі гру-
пи зазвичай мають певні традиції, прийнятні та неприйнятні правила поведінки та ціннісні 
вподобання, і до певного часу особа живе за тими ж правилами, не відчуваючи дискомфорту.

Першим кроком до пошуку індивідуальних цілей відповідно до власних цінностей та ін-
тересів є необхідність вибору професійного напрямку. Це детермінує підліткову тривожність 
у прагненні знайти ідеальний варіант відразу, застосовуючи невизначені фактори дійсності 
та цілі. Для розвитку індивідуальності, створення умов для самореалізації необхідно розви-
вальне середовище. У цій ситуації має допомогти сім’я, однак багато сімей не мають мож-
ливості створити розвивальне середовище вдома з різних причин, насамперед через те, що 
батьки часто перебувають у стані стресу через фінансові проблеми. Необхідність заробляти 
кошти на утримання сім’ї, ненависна робота, де не заохочується ініціатива, перевтома тощо 
формує в батьків емоційну холодність до  власних дітей. Батьки часто не мають можливості 
планувати власне життя та поводяться невпевнено, не відчуваючи самоповаги, перебуваючи 
в залежності від обставин та інших людей. «…Вони часто не здатні на самоактуалізацію, що 
за А. Маслоу, стає можливою після задоволення інших потреб людини» [2, с. 217].

Вони не є помічниками в самоактуалізації дітей.
Іншою причиною того, що батьки не створюють для дітей розвивальне середовище,  

є небажання це робити з метою уникнення додаткових стресів. Щоб створювати умови для 
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розвитку дітей, батьки повинні мати достатньо вільного часу, цікавитися та знаходити інфор-
мацію про виховання, отримувати нові знання про систему цінностей дітей, що відмінні від 
батьківських, навчитися критично мислити, брати на себе багатопланові обов’язки з вихован-
ня, включаючи аналіз власного впливу на розвиток дитини.

Але найважливішим є те, що довелося б розуміти власних дітей та поважати їхні інте-
реси, адже батьки переважно не мають бажання засвоювати нове, не готові та не згодні.

«Сім’я – це величезний інститут, що має значні переваги та важко уявити собі інститут, 
який був би краще пристосований для догляду за дітьми, ніж сімейне середовище, де вони ви-
ховуються. ...Якби батьки також були хорошими вчителями, достатньо проникливими та здат-
ними розпізнавати недоліки власних дітей від народження, окрім того, якби вони були здатні 
правильно виправляти ці недоліки та спрямовувати їхній розвиток, ми б з радістю констату-
вали, що уявити собі інститут, який краще слугує для виховання пристосованих для життя в 
суспільстві людей, неможливо. На жаль, батьки зазвичай не бувають хорошими психологами 
та вчителями» – зазначає А. Адлер [3, с. 230].

Нами проведено дослідження в школах України (респондентами були 182 особи) з вив-
чення типів негармонійного виховання учнів та їхнього співвіднесення з рівнем розвитку  
самооцінювання та поширення в групах.

Результати тестування, проведеного серед учнів та їхніх батьків за методиками «Соціо-
грама сім’ї» та «Аналіз сімейних взаємовідношень» показано в таблицях 1, 2 та рисунках 1, 2.

 Таблиця 1
Результати застосування методики «Соціограма сім’ї»

№ Показник Поширеність у групі 
(у %)

1 Низька самооцінка 17,6
2 Адекватна самооцінка 30,2
3 Завищена самооцінка 52,2
4 Егоцентризм 31,3

Загальна кількість респондентів – 182 учні та їхні сім’ї.

Рис. 1. Результати рівня розвитку самооцінювання учнів
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 Таблиця 2
Результати тестування за методикою «Аналіз сімейних взаємовідношень»

№ Тип негармонійного виховання Позначення Поширеність
1 Гіперпротекція Г+ 46,6
2 Гіпопротекція Г- 11,3
3 Потурання У+ 14
4 Ігнорування потреб дитини У- 8,4
5 Надмірність вимог-обов’язків Т+ 32,2
6 Недостатність вимог-обов’язків Т- 15,5
7 Надмірність вимог-заборон З+ 26,6
8 Недостатність вимог-заборон З- 34,3
9 Надмірність санкцій (покарань) С+ 24,1
10 Мінімальність санкцій (покарань) С- 68,5
11 Нестійкість стилю виховання Н 15,4
12 Розширення сфер батьківських почуттів РРЧ 7,7
13 Надання переваг дитячим якостям в дитині ПДК 12,6
14 Виховна невпевненість батьків ВН 18,9
15 Фобія втрати дитини ФУ 14,7
16 Нерозвиненість батьківських почуттів НРЧ 3,5
17 Проекція на дитину власних небажаних якостей ПНК 16,1
18 Винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання ВК 4,2
19 Зміщення в установках батьків відносно дитини залежно від її статі ПЖК 42

Рис. 2. Кореляційний аналіз тестування, проведеного серед учнів ЗЗСО України та їхніх батьків 
з метою встановлення залежності між типом негармонійного виховання та самооцінюванням дитини

Кількісно оцінити зв’язок (лінійний) між двома змінними надає можливість спеціаль-
ний показник (індикатор) – кореляційний коефіцієнт Пірсона. Він структурований так, що 
його знак і величина характеризують напрям і щільність лінійного зв’язку. Якщо зв’язок 
між змінними відсутній, то цей показник буде наближатися до нуля, якщо при зміні зна-
чень однієї змінної значення другої також закономірно змінюються, то абсолютне значен-
ня коефіцієнту кореляції буде відмінне від нуля, і збільшується, чим тісніший зв’язок між 
ними. За однозначної відповідності значень (випадок повного або функціонального зв’язку) 
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коефіцієнт набуває значення +1,00, якщо зв’язок прямий (чим більше Х, тим більше Y);  
або − 1,00, якщо зв’язок зворотний (чим більше Х, тим менше Y).

Провівши кореляційний аналіз нашого дослідження, спостерігаємо наявність кореляції 
між показниками (табл. 3).

 Таблиця 3
Результати кореляційного аналізу

Рівень 
самооцінювання Кореляція Тип негармонійного виховання

Занижена 
самооцінка

Пряма Надання переваги дитячим якостям
Пряма Гіпопротекція
Пряма Недостатність вимог-заборон до дитини

Адекватна 
самооцінка

Пряма Гармонійне, адекватне виховання

Зворотна Зміщення в установках батьків відносно дитини залежно 
від її статі

Зворотна Надмірність санкцій (покарань)
Зворотна Надмірність вимог-заборон
Зворотна Надмірність вимог-обов’язків
Зворотна Надання переваги дитячим якостям

Завищене 
самооцінювання Пряма Зміщення в установках батьків відносно дитини залежно 

від її статі

Егоцентризм Пряма Гіперпротекція
Пряма Надмірність вимог-обов’язків

Після проведення дослідження учнів та їхніх батьків, встановлено пряму залежність 
між адекватною самооцінкою та гармонійним, адекватним вихованням в сім’ї та зворот-
ну кореляцію між тим же адекватним самооцінюванням і такими шкалами, як «Зміщення в 
установках батьків відносно дитини залежно від її статі», «Надмірність санкцій (покарань), 
заборон, обов’язків» і «Надання переваги дитячим якостям».

Оскільки адекватне самооцінювання формується лише під впливом гармонійного ви-
ховання (згідно з результатами тестування), цікаво встановити, який тип негармонійного 
виховання спричиняє неадекватне (знижене/завищене) самооцінювання. Так, завищена са-
мооцінка формується під впливом такого типу негармонійного виховання, як «Зміщення в 
установках батьків відносно дитини залежно від її статі», що визначає ставлення батьків до 
дитини не через наявні особливості дитини, а через ті, що батьки приписують її статі, тобто 
жінкам або чоловікам. Наприклад, за наявності надання переваг жіночих якостей спостері-
гається неусвідомлене несприйняття дитиною чоловічої статті.

Такі відхилення від оптимального виховання дитини як надання переваги дитячим якос-
тям, гіпопротекція та недостатність вимог-заборон до дитини стимулюють розвиток заниже-
ного самооцінювання дитини. У такому випадку в батьків спостерігається намагання ігнору-
вати дорослішання дитини, стимулювання в неї таких дитячих якостей, як безпосередність, 
наївність. Для таких батьків підліток ще «маленький». Нерідко вони відкрито визнають, що 
маленькі діти їм подобаються більше, що з дорослими не так цікаво. Також це може бути ви-
ховання, коли дитина залишається поза увагою батьків, на неї немає часу. До дитини зверта-
ються лише час від часу, коли виникає важлива причина. У контексті такого виховання дитині 
«можна все». Навіть якщо існують певні заборони, дитина легко їх порушує, знаючи, що її не 
буде покарано. Він сам визначає коло друзів, час харчування, власні заняття тощо.

Гіперпротекція та надмірність вимог-обов’язків стимулюють у дитини розвиток егоцен-
тризму. У контексті гіперпротекції батьки приділяють дитині занадто багато часу, сил та уваги. 
Його виховання стає центральною справою їхнього життя. До типових висловлювань таких 
батьків зараховують такі: «Усе, що я роблю, я роблю заради власної дитини»; «Моя дитина для 
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мене – найголовніше у житті»; «Турбота про дитину займає більшу частину мого часу» тощо. 
Надмірність вимог-обов’язків є основою патологізувального виховання («підвищена моральна 
відповідальність»). Вимоги до дитини в такому випадку підвищені, вони не відповідають її 
можливостям і не лише не сприяють повноцінному її розвитку, але, навпаки, можуть бути пси-
хотравмувальними. Отже, «…необхідно створювати найкращі умови розвитку для дорослих, 
якщо ми хочемо, щоб і дітей заохочували до розвитку їхньої компетентності» [2, с. 217].

Вагомим фактором розвитку особистості дитини, здавалося б, має стати школа. Але че-
рез низку причин цього не відбувається. Оскільки вчителі не володіють знаннями психології, 
то вони також не цікавляться цілями та інтересами окремих учнів.

Нами було проведено дослідження з виявлення ініціативи, цілей і мотивів учнів 9-х кла-
сів (52 респонденти). Результат дослідження показав, що:

1) в учнів не виявлено усвідомлених цілей відносно особистісних досягнень, професій-
ного майбутнього, бажання самореалізації;

2) у більшості випадків проявляється страх перед необхідністю вибору, бажання поверну-
тися в період дитинства, прагнення до підлеглості сім’ї та слідування батьківським рішенням;

3) ініціатива має місце відносно участі в суспільному житті школи та лідерства у групі 
однолітків з вільного проведення часу, пошуку розваг і відпочинку. До вибору майбутньої 
професії підходять ідеально відсутні знання про зміст професії, у судженнях про професійну 
самореалізацію оперують відомостями з фільмів і реклами;

4) оцінювання власних знань і здібностей не відповідає результатам тестування. Базова 
ціль загальна – успішна здача ЄДЕ. Відповідно до результатів отримання освітніх послуг зво-
диться до посиленої підготовки з конкретних предметів, що не сприяє особистому розвитку;

5) у школі відсутнє розвивальне середовище, вчителі не зацікавлені в індивідуальному 
розвитку учнів;

6) мотиви учнів в отриманні освітніх послуг зводяться до здачі ЄДЕ, мотиви вчителів  
ті самі.

Викладання здійснюється авторитарним способом, результати якого далекі від особис-
тісних мотивів учнів, а головним освітнім мотивом є здача ЄДЕ та вступ до ЗВО. Заради досяг-
нення загальних стандартних цілей «придушуються» ініціатива та творчість учнів. Розвиваль-
не середовище в школі відсутнє а отже, умови для формування компетентності також відсутні.

Однією з причин формального підходу до отримання освітніх послуг є невміння вчи-
телів працювати з активними дітьми, незнання шляхів використання їхньої ініціативи та са-
мостійності, наявність яких сприяє критичному перегляду авторитетів, формуванню вміння 
аналізувати та формувати власні переконання.

Для освітнього процесу, який зорієнтований на розвиток компетентностей, то необхідно 
проводити роз’яснювальну політику відносно освітніх цілей і формування впевненості учас-
ників освітнього процесу в тому, що поставлені цілі є досяжними.

Важливою обставиною є те, як формуються педагогічні колективи, а кожний учитель має 
професійні досягнення. Чи можуть вони інноваційно мислити, приймати нове та брати на себе 
відповідальність за створення розвивального середовища? Згідно з результатами нашого дослі-
дження, значна частина вчителів перебуває в стані професійного вигорання різного ступеня, що 
характеризується відсутністю інтересу до потреб і цінностей учнів. Таким чином, у школах ба-
жано створити і впровадити програму психологічної підтримки учителів, а також розробити па-
кет консультацій з індивідуального підходу до учнів з формування і розвитку компетентностей.

Доречно процитувати думку А. Адлера з цієї теми: «Школа – це заклад, через який під 
час свого психологічного розвитку проходить кожна дитина. …Лише та школа, що гармонує з 
психологічними потребами своїх учнів, може бути названа дійсно хорошою школою, і тільки 
таку школу можна буде вважати такою, що дає освіту для суспільного життя» [3, с. 235].

Таким чином, для професійного самовизначення учнів ми (за Дж. Равеном) маємо вия-
вити їхні інтереси тв цінності, потім здатності та можливості; запропонувати обрати певний 
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вид діяльності та професійне середовище, а в процесі допрофесійної підготовки у старшій 
школі на базі отриманих результатів розвивати ініціативу щодо їхніх професійних цілей; ство-
рювати умови для формування компетентностей. Насправді сучасний ЗЗСО, як і сім’я, немає 
потенціалу для розв’язання цієї задачі.

Отже, необхідно переглянути і кардинально змінити методи надання освітніх послуг і 
виховання. «Людина народжується, щоб мислити, а отже немає миті, коли б вона не віддава-
лася цьому заняттю. Людина не вміє пристосуватися до одноманітного життя, їй потрібні рух 
і дія» – писав Б. Паскаль [4, с. 31]. Дотримуючись цього принципу, школа має не лише навчи-
ти мислити учня, а й урізноманітнити стиль і склад освіти, дозволяючи учням і «дію», і «рух».

Необхідно створювати умови для розвитку в учнів ініціативи до самопізнання. Зокрема 
Й. Г. Песталоцці стверджував: «Ціль і призначення людини є в тому, щоб шукати та досліджу-
вати себе» [5]. Самопізнання – це складний особистісний шлях. Для такої діяльності з учнями 
необхідно розробити спеціальну програму. Природно, що для реалізації перелічених виснов-
ків і пропозицій бажаною є участь освітніх структур у системі, розподіл ролей та узгоджена 
динаміка дій.
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Dorotyuk V. The Nature of Competence and the Creation Development Environment: 

Important Aspects of the Choice of the Profession of Students.
Summary.
The nature of competence and the creation of a developing environment by John Raven. 

Important aspects in the choice of profession.
In the article, the author substantiates the concept of competence in the works of John Raven 

and tasks for education: to teach the teacher to see the possibilities of each child in a new way, using 
new approaches to learning; the purpose of education is to set the development of personality of the 
pupils; the methods of training and the formation of competences of should correspond to iinclina-
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tions and interests; close cooperation with the families is  necessary; the main role in the formation 
of competences is assigned to the developing environment.

The author considers the results of a scientific experiment in schools of Ukraine, as a result of 
which information was obtained on the availability of conditions for the development of a student’s 
personality in an educational institution and in family. An analysis of the factors hindering the crea-
tion of the developing environment is proposed.

These are factors such as the inability of teachers to demonstrate to parents of pupils their 
abilities in raising and educating children due to poor contacts, lack of teacher’s interest in studying 
pupils' home conditions, unwillingness to conflict with a family to defend a pupil's interests in choos-
ing a future profession, absence of participation in the formation of the personality of a teenager due 
to emotional burnout, fatigue, professional deformation.

A significant aspect in building a future career and its success are those qualities that cannot 
be measured with academic knowledge obtained at school, many character traits do not have the 
conditions for identifying and developing them in the learning process, individual characteristics, 
children's life values and personal goals are not taken into account.

Therefore, some kind of parallelism between the world of pupils and the educational environ-
ment arises, which is created without taking into account of wishes, initiative and well-being of 
students. The result of a new competently oriented pedagogy will be pupils' confidence in achieving 
their goals in the profession and social life, which will help them in self-realization and adaptation 
in adulthood.

Key words: nature of competence; developing environment; initiative; methods and technolo-
gies of education; system of values.

Доротюк В. Природа компетентности и создание развивающей среды: важные  
аспекты при выборе профессии.

Аннотация.
В статье автор обосновывает понятие компетентности в работах Джона Равена и 

поставленные им задачи для образования: научить учителя по-новому увидеть возможно-
сти каждого ребенка, используя новые подходы к обучению; целью образования выставить 
развитие личности ученика; методы обучения и формирования компетентностей ученика 
должны соответствовать его склонностям и интересам, необходимо тесное сотрудниче-
ство с семьями учащихся; главная роль в формировании компетентностей отводится раз-
вивающей среде. Рассматриваются результаты научного эксперимента в школах Украины, 
в результате которого были получены сведения о наличии условий для развития личности 
учащегося в учебном заведении и в семье. Предлагается анализ факторов, препятствующих 
созданию развивающей среды.

Ключевые слова: природа компетентности; развивающая среда; инициатива.
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